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СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Структура виробничої
практики

Кількість годин, з них
Всього годин/ кредитів
ЕСТ8
120 годин

Аудиторна
підготовка
80

СРС

28

12

40

Рік
навчанн
я
3

Вид контролю

4 кредити
Модуль 1.
Змістових
модулів - 2
Модуль 2.
Змістових
модулів - 3
Модуль 3.
Змістових
модулів - 3
Утому числі
підсумковий модульний
контроль

40 годин / 1,33 кредиту
40 годин / 1,33 кредиту
40 годин / 1,33 кредиту
15 годин

2

Поточний,
підсумковий
(модульний)
стандартизований)
Поточний,
підсумковий
(модульний)
Поточний,
стандартизований))
підсумковий
(модульний,
стандартизований)

Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год. Аудиторне навантаження – 67,5%, СРС – 32,5%
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі
підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія",
7.110105 "Медико-профілактична справа" та передбачає:
1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.
2. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.
Поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у
відповідності до принципів медичної етики та деонтології.
КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ:
1. Демонструвати
володіння
морально-деонтологічними
принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці.
2. Демонструвати володіння навичками медичної сестри у хворих з різними захворюваннями
терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю, виконувати необхідні медичні
маніпуляції.
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Структура робочої навчальної програми
Модулі, змістові модулі, теми
Всього
Модуль 1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Цілі модуля:
1. Демонструвати
володіння
морально-деонтологічними
принципами медичного фахівця та принципами фахової
субординації у клініці.
2. Демонструвати володіння навичками медичної сестри у
хворих з різними захворюваннями терапевтичного профілю,
виконувати необхідні медичні маніпуляції.
Змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація
роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.
Конкретні цілі:
1.Визначати зміст та основні засади професійної діяльності
медичної сестри
2.Демонструвати володіння навичками організації роботи
медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного
відділення
1.1 Тема: Морально-етичні та законодавчі засади
медсестринства в Україні. Організація роботи та обов'язки
медичної сестри основних структурних підрозділів
терапевтичного стаціонару.
Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс
медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних
сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна та правова
відповідальність медичної сестри перед суспільством.
Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Перелік
наказів Міністерства охорони здоров'я України, які
регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного
відділення. Структура і функції терапевтичного стаціонару.
Основні підрозділи терапевтичного стаціонару: приймальне
відділення, відділення терапевтичного профілю, діагностичні
відділення, клінічні лабораторії. Обов'язки медичної сестри
основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік
документації, що ведеться медичною сестрою в різних
підрозділах терапевтичного стаціонару. Основні правила
зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.
Обов'язки медичної сестри по підтриманню лікувальноохоронного та санітарно-гігієнічного режимів тер. відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по
забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у
відділеннях терапевтичного стаціонару
Конкретні цілі:
- Набути професійні навички роботи медичної сестри
маніпуляційного, процедурного
кабінетів
та
кабінету
функціональної діагностики терапевтичного стаціонару
- Удосконалити уміння з догляду за хворими терапевтичного
профілю
- Демонструвати володіння основними принципами медичної
етики та деонтології

Кількість годин (кредитів)
аудиторних
лек практ
СПРС
цій ичних
120/4
80
40

Всього
год/кре
дит

40/1,33

28

12

2

1

2

1

26

11

Рік
навча
ння

Вид
контролю

3

3

Поточний
контроль
у вигляді
виконання
різномани
тних
завдань –
тестів
формату
А, тестів з
конструкт
ивною
побудовою
відповіді
тощо;
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2.1 Тема: Обов'язки і дії постової та маніпуляційної медичної
сестри терапевтичного відділення
Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що
заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення.
Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення..
2.2 Тема: Термометрія, вимірювання артеріального тиску,
дослідження пульсу із внесенням даних до температурного
листка. Робота з листком призначень. Правила забезпечення
пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими
препаратами
2.3 Тема: Організація роботи сестри маніпуляційного
кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету.
Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і
медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті.
Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних
та отруйних речовин згідно з діючим наказом. Методика і
техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст
цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження.
2.4 Тема: Основні способи парентерального застосування
препаратів. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.
Методика
й
техніка
виконання
підшкірних,
внутрішньом'язових ін'єкцій.
2.5 Тема: Застосування трансфузійних видів лікарських
засобів. Методика й техніка виконання внутрішньовенних
ін'єкцій. Правила заповнення систем для трансфузії та
проведення внутрішньовенних вливань.
2.6 Тема: Основні вимоги до проведення дезінфекції,
передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль
якості передстерилізаційного очищення інструментарію на
наявність крові та миючих засобів. Стерилізація
інструментарію для багаторазового використання.
2.7 Тема: Обов'язки медичної сестри по забезпеченню
діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі
Основні правила підготовки хворого до проведення
гастроскопії,
ректороманоскопії,
колоноскопії,
ультразвукового дослідження органів черевної порожнини.
Основні види клізм та правила їх застосування.
2.8 Тема: Підготовка хворих та необхідного обладнання для
взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.
Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками
Зимницького,
Нечипоренка,
Аддіса-Каковського,
їх
діагностичне значення.
2.9 Тема: Підготовка та проведення шлункового та
дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його
виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка
зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляцій.
2.10 Тема: Методика і техніка реєстрації електрокардіограми.
Аналіз її основних елементів.
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2
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2

1

2

1

2

2
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2.11 Тема: Особливості роботи процедурного кабінету
терапевтичного відділення та обов'язки медичної сестри щодо
їх забезпечення
Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила
зберігання медичного інструментарію в процедурному
кабінеті. Основні види компресів. Правила накладання
зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка
застосування банок, гірчичників, користування грілкою,
пухирем з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для
багаторазового використання. Індивідуальна робота в
терапевтичному відділенні у вигляді спостереження за
хворими у позаурочний час - вечірнє чергування.
2.12 Тема: Методика і техніка подавання зволоженого кисню
та користування кисневою подушкою. Правила користування
кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Ознайомлення із
проведенням
фізіотерапевтичних
процедур
(гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика
їх відпускання, наглядання за хворими та надання першої
долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при
проведенні фізіотерапевтичних процедур.
Підсумковий контроль засвоєння модулю

Аудиторна робота – 67,5%, самостійна робота студентів – 32,5%

2

3

2

1

2

2

Підсумковий
тестовий
контроль.
Контроль
практичних
навичок
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модулю 1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
№
з/п

Кількість
годин

Вид
контролю

Морально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.
Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України.
Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна
та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та
захист законних прав медичної сестри. Перелік наказів Міністерства охорони
здоров'я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного
відділення. Організація роботи та обов'язки медичної сестри основних
структурних підрозділів терапевтичного стаціонару
Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи
терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, відділення терапевтичного
профілю, діагностичні відділення, клінічні лабораторії. Обов'язки медичної сестри
основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік документації, що
ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.
Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію.
Обов'язки медичної сестри по підтриманню лікувально-охоронного та санітарногігієнічного режимів терапевтичного відділення.
Обов'язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного
відділення
Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється
постовою сестрою, та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у
відділення.

2

Поточний
контроль на
практичних
заняттях

3

Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням
даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила
забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами.

2

4

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація
маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і
медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Виписування, облік та
зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим
наказом. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст
цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження.

2

5

Основні способи парентерального застосування препаратів. Підготовка
маніпуляційного стола до
роботи. Техніка
виконання
підшкірних,
внутрішньом'язових ін'єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Техніка
виконання внутрішньовенних ін'єкцій. Правила заповнення систем для трансфузії
та проведення внутрішньовенних вливань
Застосування трансфузійних видів лікарських засобів. Методика й техніка
виконання внутрішньовенних ін'єкцій. Правила заповнення систем для трансфузії
та проведення внутрішньовенних вливань.

2

7

Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення
інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію
на наявність крові та миючих засобів. Стерилізація інструментарію для
багаторазового використання.

2

8

Обов'язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у
терапевтичному стаціонарі
Основні
правила
підготовки
хворого
до
проведення
гастроскопії,
ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового дослідження органів черевної
порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування.

2

1

2

6

Зміст

2

2

2

7
Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів,
приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за
методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне
значення.

2

10 Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання

2

9

шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження.
Підготовка зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляцій.
11 Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Аналіз її основних елементів.

2

12 Особливості

роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та
обов'язки медичної сестри щодо їх забезпечення
Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного
інструментарію в процедурному кабінеті. Основні види компресів. Правила
накладання зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка
застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом.
Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання.
13 Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою
подушкою. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.
Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних,
світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, наглядання за хворими та
надання першої долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при
проведенні фізіотерапевтичних процедур.

2

14 Підсумковий

2

РАЗОМ

контроль засвоєння модулю

2

28
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
при вивченні модулю 1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного
відділення"

№
з/п

Зміст практичної підготовки

1. Заповнення медичної документації терапевтичного
відділення, ведення якої належить до обов'язків
медичної сестри
2. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних
підрозділах терапевтичного відділення
3. Виписування та облік сильнодіючих та наркотичних
речовин
4. Визначення життєво-важливих функцій організму
хворого:
вимірювання
артеріального
тиску,
дослідження пульсу, термометрія, дослідження
функції зовнішнього дихання
5. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно
листа призначень
6. Виконання підшкірних та внутрішньом'язових
ін'єкцій
7. Виконання внутрішньовенних ін'єкцій та інфузій
8. Розрахунок дози розчинної форми препарату для
ін'єкції
9. Проведення дезінфекції та
передстерилізаційного очищення інструментарію

№ теми, при
вивченні якої
відпрацьовується
практична навичка

Кількість
годин*

№1.2

1

№1.2, 2.2

0,5

№ 2.2

0,5

№2.1

2

№2.2

1

№2.3

1

№2.3

1

№2.3

0,5

№ 2.4

1

Виконання контролю якості
№ 2.4
1
передстерилізаційної обробки інструментарію
Забір крові на дослідження
№ 2.2
1
Виконання клізм
№ 2.5
1
Взяття калу та сечі на різні види аналізу
№ 2.6
1
Реєстрація електрокардіограми та попередня її
№ 2.7
1
обробка
15 Участь у проведенні дуоденального зондування
№ 2.6
1
.
16 Проведення промивання шлунка
№ 2.6
0,5
. Накладання компресів
17
№ 2.8
1
.18 Застосування гірчичників, банок
№ 2.8
1
19 Засвоєння техніки подавання зволоженого кисню
№ 2.9
0,5
20 Користування інгаляторами
№ 2.9
0,5
РАЗОМ
18*
* У плані наведена загальна кількість годин практичної роботи студента, як під час аудиторної,
так і під час самостійної роботи
10
.
11
.
12
.13
.
14

9
ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
при вивченні модулю 1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного
відділення"
№
з/п

Зміст

Кількість
годин

Вид
контролю

1.

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими
наказами, що регламентують професійну діяльність
медичної сестри.

1

Поточний, підсумковий
(модульний)

2.

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених
у плані практичної підготовки.

6

підсумковий (модульний)

3.

Індивідуальна робота: Вечірнє
чергування
у
відділенні терапевтичного профілю з подальшим звітом
на практичному занятті.
Підготовка до підсумкового модульного контролю.

3

Поточний

2

Підсумковий (модульний)

РАЗОМ

12

5.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для підсумкового модульного контролю
з модулю 1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестрі терапевтичного відділення"
1. Етичні основи сестринської справи.
2. Основні накази Міністерства охорони здоров'я України, які регламентують
діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.
3. Обов'язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.
4. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах
терапевтичного стаціонару.
5. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного
відділення.
6. Правила виписування і зберігання сильнодіючих та наркотичних засобів.
7. Проведення термометрії та правила заповнення температурного листа.
8. Правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.
9. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та
розчинними лікарськими препаратами
10.Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру,
на біохімічні та бактеріологічні дослідження.
11.Підготовка маніпуляційного стола до роботи.
12.Методика виконання підшкірних, внутрішньом'язових та внутрішньовенних
ін'єкцій.
13.Розрахунок дози розчинного антибіотика та проведення проби на гіперчутливість.
14.Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних
вливань
15.Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення
інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію
на наявність крові та миючих засобів.
16.Сучасні способи стерилізації інструментарію для багаторазового використання.
17.Правила поводження з інструментарієм для одноразового використання після його
застосування.
18.Основні правила введення лікарських препаратів у носові ходи, вуха, очі.
Методика взяття мазків з носа та зіва на дослідження.
19.Основні правила підготовки хворого до проведення досліджень шлунковокишкового тракту.
20.Основні види клізм та правила їх застосування.
21.Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів,
приховану кров, копрограму.
22.Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького,
Нечипоренка, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення.
23.Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань.
24.Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її
основних елементів.
25.Основні види компресів. Правила їх накладання. Показання та протипоказання до
їх застосування.
26.Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з
льодом. Показання та протипоказання до їх застосування.
27.Застосування лікарських п'явок, умови їх зберігання.
28.Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.
29.Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою
подушкою.
30.Основні види фізіотерапевтичних процедур - гідротерапевтичних, світлових,
електромагнітних, обов'язки медичної сестри під час їх відпускання.
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
для підсумкового модульного контролю
з модулю 1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестрі терапевтичного відділення"
1. Провести облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті.
2. Виписати сильнодіючий або наркотичний засіб.
3. Продемонструвати правила заповнення температурного листа.
4. Провести дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.
5. Провести забір крові для біохімічного дослідження.
6. Провести забір крові для гемостазіологічного дослідження.
7. Продемонструвати методику виконання підшкірної ін'єкції.
8. Продемонструвати методику виконання внутрішньом'язової ін'єкції.
9. Розрахувати дозу розчинного антибіотика згідно листа призначень.
10. Підготувати систему та ввести внутрішньовенного крапельно препарат.
11. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з
одноразовим шприцем після його застосування.
12. Підготувати необхідні розчини та провести передстерилізаційну обробку
інструментарію для багаторазового використання.
13. Проконтролювати якість передстерилізаційної обробки інструментарію.
14. Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва.
15. Промивати шлунок.
16. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
виконання очисної клізми.
17. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
виконання сифонної клізми.
18. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
виконання масляної клізми.
19. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику
виконання гіпертонічної клізми.
20. Провести реєстрацію ЕКГ в 12-ти відведеннях.
21. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання
зігрівального компресу.
22. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання
мазьової пов'язки.
23. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику закапування
крапель в очі та закладання мазі в кон'юнктивальний мішок.
24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування
гірчичників.
25. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування
медичних банок.
26. Продемонструвати методику подавання зволоженого кисню хворому.
27. Продемонструвати методику користування різними типами інгаляторів.
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ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:
1. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. - К.: „Здоров'я", 2005.
2. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.
3. Шевчук Н.Н.Основи сестринської справи. - Київ: 1991.
4. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред.
Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. - Запоріжжя, 1996.
5. Мурашко В.В. и др.Общий уход за больными.М :Медицина,1988.-252с.
6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 2001.
7. Майданник В.Г. Педіатрія. - Харьков: Фолио, 2002.
8. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.
Додаткова література:
7. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. М.: Медицина, 1999.
8. Фізичний та психічний розвиток дітей / В.Г. Майданник, М.А. Дадакіна. - Київ, 1993.
9. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / Під ред. Майданник В.Г.,
Дука К.Д., Бурлай В.Г. - К.: Знання України, 2002.
10.Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. - М.: МЕДпрессинформ, 2002.
11.Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими/ За заг. ред.

А.В.Епішина.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-768с.

12.Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за
хворими, К., 1993.-304 с.
13.П.М. Гудзенко. Раціональне харчування дітей. /Здоров'я.-Київ.-1974.
П.Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная зтика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.
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Додаток 1.
ЩОДЕННИК
проходження сестринської виробничої практики
студента IIІ курсу ________ факультету_ групи
(ПІБ)
Місце проходження практики:
Кафедра ________
Клінічна база
Дата,
години
роботи
*

Зміст виконаної роботи **

Підпис викладача
***

* окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи
** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості,
номера палати або назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались
*** виконання манупуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується
підписом викладача, під час самостійної роботи - старшою медичною сестрою відділення.
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Додаток 2.
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану під час сестринської виробничої практики роботу
в обсязі обов'язків медичної сестри терапевтичного відділення
студента IIІ курсу _____ факультету групи
Місце проходження практики:
Кафедра _____
Клінічна база
№
з/п

(ПІБ)

Найменування маніпуляцій і процедур

1.

Облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті.

2.

Заповнення документації постової сестри

3.

Заповнення документації маніпуляційного кабінету

4.

Заповнення температурного листа

5.

Дослідження пульсу

6.

Вимірювання артеріального тиску

7.

Забір крові для біохімічного дослідження

8.

Збирання сечі для загальних аналізів, проб Зимницького та
Нечипоренка
Взяття калу для бактеріологічного та копрологічного дослідження

9.

10. Підшкірні ін'єкції
11. Внутрішньом'язові ін'єкції
12. Внутрішньовенні ін'єкції
13. Внутрішньовенне крапельне введення препаратів
14. Розрахунок дози та розведення ліків
15. Передстерилізаційна обробка інструментарію
16. Контроль якості передстерилізаційної обробки
17. Взяття мазків з носа та зіва
18. Виконання клізм
19. Участь у проведенні дуоденального зондування
20. Підготовка хворого до УЗ та рентгенологічного дослідження органів
черевної порожнини
21. Реєстрація ЕКГ
22. Застосування компресів
23. Застосування гірчичників, банок
24. Участь у відпусканні фізіотерапевтичних процедур
25. Інше (вказати)
Підпис викладача

Відмітка про
виконання або
кількість

